
جلوه ھای 'حق' در آثار فرھاد سلطانی
سی بی بی, عطار علی

1390 فروردين 28 - 2011 آوريل 17 گرينويچ - 13:03 به روز شده: 

ر ھستی،"حق" برپاست.در گالری "وست ِالِون" لندن نمايشگاھی از کارھای ھنرمند ايرانی فرھاد سلطانی با نام جوھ

متعدد تجسمی و نقاشی است. او تحصيالت خود را تا سطح دکترا ادامه داده وفرھاد سلطانی فارغ التحصيل دانشگاه "گلد اسميث" لندن در رشته ھنر و معماری و خالق آثار 

ت.پس از آن در دوره ھای گوناگون تکميلی در ھر دو رشته ھنر ھای زيبا و معماری شرکت کرده اس

 از شاگردان کمال الملک بوده است. ميالدی در لندن اقامت دارد، می گويد مشوق اصلی او در پرداختن به ھنر دائی نقاشش بوده که1975فرھاد سلطانی که از سال 

 و از آن پس در گالری ھا و مراکز ارائه نقاشی و مجسمه در رفت وسلطانی ھنوز نوجوان بود که برای جشن ھای دو ھزار و پانصد ساله مجسمه بزرگی از کورش ساخت

ايی نمايشگاھای متعدد در لندن و شھرھای ديگر در کارنامه فرھاد سلطانیآمد بود تا برای ادامه تحصيل به لندن آمد. شرکت در نود و پنج پروژه ھنری و معماری و برپ

است.

و با توجه به پژوھش ھای ستاره شناسان ايرانی مانند خواجه نصيرالدين طوسی واين ھنرمند ايرانی که در سالھای جوانی با افکار عارفانه آشنا شد، امروز با مطالعه آنھا 

 آثار خود را با الھام از کلمه "حق" آفريده که معتقد است جوھر ھستی1980نمودارھائی که آنھا از حرکت ھای کھکشانی در قرون پيشين ترسيم کرده اند، می گويد از سال 

است.

نشستم.به بھانه اين نمايشگاه با او در باره آثارش و راھی که او تا خلق آنھا طی کرده به گفتگو 

د؟چه شد که کلمه "حق" را برای جلوه در کارھای تجسمی و نقاشی ھای اين نمايشگاه انتخاب کردي

 و می کنم. می خواھم بدانم چرا روی اين کره خاکی زندگی می کنمسالھای سال است که من براساس تجربيات شخصی از يک نوع اصول و آگاھی ھای معنوی پيروی کرده

و از اينجا به کجا خواھم رفت. اينھا سوالھايی بوده که من ھميشه از خودم پرسيده ام.

وظيفه ما جيست؟ از دوران طفوليت اين برای من يک سوال مھم بود. وقتیوقتی شبھا به آسمان و به عظمت آن نگاه می کردم، می گفتم ما درکجای اين عظمت چه ھستيم و 

به انگلستان آمدم به تحقيق پرداختم.

کر می کردم خوب من چه طور می توانم اين کار را به آن صورتی کهعالقه خاصی به کلمه "حق" داشتم ولی چون خطاط نبودم و زياد ھم عالقه ای به خطاطی نداشتم، ف

ده بودند را مطالعه کردم.بايد ارائه بدھم. بعد نمودارھای کھکشانی که در زمانھای قديم توسط منجمين ايرانی کشيده ش

 سازد. زمانی که که ھالکوخان مغول در صدد فتح آن شھر بر میيکی از آنھا خيلی جالب است: در قرن سيزده خواجه نصيرالدين طوسی در مراغه يک رصد خانه می

فته و می گويد من يکی از فالسفه ھستم و شخصی ھستم که می تواندآيد، خواجه نصير از اين موضوع با خبر وبه عنوان ريش سفيد آن شھر جلوی اسب ھالکوخان را گر

آينده را پيش بينی کند.

 نصير از اين موقعيت استفاده می کند تا ھالکو خان شھر مراغه را از بينمغول ھا يک مقدار خرافاتی بودند و خيلی دوست داشتند راجع به آينده خودشان بدانند. خواجه

 با وجوديکه تلسکوپ ھای آنچنانی در دسترس نبوده و ابزار الزم رانبرد. چيز جالب اينکه او از ھالکوخان می خواھد در مراغه يک رصد خانه بسازد. در قرن سيزده

چنين ديگر سيارات محاسبه و مطالعه می کند.نداشته اند خواجه نصير موقعيت زمين را نسبت به ماه، گردش اين دو را نسبت به يکديگر و ھم

ی گيرد که ستاره شناسان در آن نمودارھای قديمی کشيده اند و بعد ھا در سدهاين حقی که شما امروز در کارھای من می بينيد از گردش زمين و ماه نسبت به يکديگر الھام م

ی تبديل شد.شانزده در ونيز فرم ديگری گرفت و آرام آرام در انگلستان و کشورھای ديگر به شکل ھای ديگر

د ولی مجددا ناسا اسم او را مطرح و از آن بعنوان "انقالب مراغه" ياد میامروز با اينکه در ناسا (سازمان فضايی آمريکا) سالھا اسمی از خواجه نصير الدين طوسی نبو

کند. چون کار او در ستاره شناسی انقالبی بزرگ بود.

رار بدھيد...حتی در کنار يکی از آثارتان نوشته شده که حق در مرکزشما چطور به اين نتيجه رسيديد که کلمه حق را با حروف فارسی يا عربی در مرکز کارھايتان ق

ھستی است، حتی حق ھسته ھستی است.

 روحى" يعنی خداوند در واقع میمن فيه نفخت نيستم ولی در قران گفته شده: "و ببينيد جوھر ھستی در واقع ھمان حق است. شما به قران نگاه کنيد، البته من به آن شکل وارد

 متا فيزيک انسان صحبت می کنيم، ُبعد متافيزيک می تواند ابعاد بی نھايت راگويد من از روح خودم در تو دميدم. يعنی ما يک بعد ديگر داريم. وقتی ما از ابعاد فيزيک و

بشکند و حد و مرزی درآن نيست.
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ت. شما وقتی در خطاطی دقت کنيد می بينيد که يک الف را می نويسند وکلمه حق ھمانطور که توضيح دادم روی نمودار کھکشان ديده ميشود. مبنای پيدايش آن تناسب اس

سکشن" (نسبت طالئی) در مورد بدن انسان استفاده می شود و آنرا بهدر کنارش چھار نقطه می گذارند و نسبت به آن تناسب می گيرند.يا مثال در قرن شانزده "گلدن 

قسمتھای مختلف تقسيم می کند.

لفی در آوردم که مبنای ھمه اينھا در واقع ھمان خطوط نجومی و محاسباتمن در اين کار خودم ھمه الفبای ايرانی را در تناسب با يکديگر استفاده کردم و شکلھای مخت

 می ديدم که حرف "ح" بزرگ، يک ترکيب بسيار زيبايی است که از يکنمودار ھای نجومی است. اين طور ھست که از اين الفبا شکلھای مختلفی ساخته می شود. مثال من

دايره بصورت دوار بيرون می آيد.

ه آن توسيس کاپل (زوج فلکی طوسی) می گويد. منظورتصويری است کهاگر ھم به حرف ق نگاه کنيد و اين دو حرف را کنارھم بگذاريد مثل ترکيبی می شود که ناسا ب

جنبه نمادين داشت. مثل اينکه سمبل ھستی است.خواجه نصيرالدين طوسی از حرکت زمين و ماه ترسيم کرده بود. ھمان حرکت ق يا ح برای من يک 

ازھم کلمهفرض کنيم شما چينی يا از فرھنگ ديگری بوديد و الفبای فارسی و کلمه حق را نمی شناختيد. بچگونه شما يک کلمه فارسی، کلمه حق را در کھکشان ديديد؟

حق را در کھکشان می ديديد؟

دا می کردم. يعنی با اين کاری نمی توانم بکنم. اين محدوديت را از نظرزبان من ھست. اگر زبان من يک زبان افريقايی بود حتما می گشتم حق را در زبان آفريقايی پي

ن می آيد. می توانستم کلمه ای انگليسی يا التين بگذارم اما بعد از جانب شمازبانی داشتم و ترجيح دادم کلمه ای را انتخاب کنم که بيشتر با آن آشنا ھستم و از فرھنگ م

سوالھای ديگری مطرح می شد.

يزی را که ما از آن الھام گرفته ايم به ديگران ھم بدھيم. در اين الھام با ديگرانما ھر کدام در پی يک وسيله ھستيم. حاال اين وسيله می تواند زبان يا خط باشد. بيائيد آن چ

 ما در اين عظمت ھستی، در اين عظمت کھکشان حتی نقطه ای نيست. حاالشريک بشويم. من فکر می کنم زيبائی انسان بودن در ھمين است. اگر نگاه کنيد ما و کره خاکی

خود من و ديگران در کجا قرار گرفته ايم؟

 ھستيد. شما از من ھستيد. ھمه در حال حرکت ھستيم. چه بخواھيم و چهولی اين زيبايی که در اين کھکشان می بينيد به شما يک پيام می دھد. می گويد که شما با من

نخواھيم داريم حرکت می کنيم. زمان حرکت می کند. چه کسی می تواند آنرا متوقف کند؟

ما نشأت گرفته و چقدر با واقعيت بيرونی فيزيکی، خارج از درون شمااين صحبتی که راجع به حروف الفبای فارسی و الھام ھای خودتان می کنيد چقدر از درون خود ش

در ارتباط است؟

فرھاد سلطانی: من شايد از سن بيست سالگی بود که با اصول معنويت آشنا شدم

 در مرکز کھکشان ساختار و آرايشی را می بينيد که دقيقا ھمين آرايشی استشما اگر عکسھايی را که ناسا از طريق تلسکوپ فضايی ھابل در اختيار ھمه گذاشته نگاه کنيد،

انھا از اين فضاھا عبور می کنيم. فضاھای سرد، فضاھای گرم، فضاھايی که تلخیکه من در کلمه حق برای شما کشيده و گذاشته ام. ببينيد چه زيبايی آنجا وجود دارد. ما انس

دارد، شيرينی دارد، اينھا ھمه اش آن تجربياتی است که ما بايد به دست بياوريم.

شما و "ھيچ" در آثار ديگران وجود دارد؟کسانی ھستند که ھيچ را در مرکز ھستی قرار داده اند. چه تشابه احتمالی بين "حق" در آثار 

ان متفاوت است. بر عکس من مطمئن ھستم آنھا ھم از ھيچ به ھمه چيز میھر کس بينشی دارد. من نمی توانم بگويم چون ديگران چنين چيزی را گذاشته اند حتما ديدگاھش

 پروردگار و غيره و غيره ولی اينھا ھيچکدام در محتوا با ھم فرقی ندارند.رسند. ھرکدام از ما يک زبان خاص خود را دارد. يکی می گويد خدا، ديگری می گويد الھه. يکی

اينھا ھمه کلمات ھستند.

زی نمی تواند از عدم، از نيستی بوجود بيايد و شکل بگيرد و وقتی شکلعالوه بر اين حق يک جنبه بسيار عميق فلسفی و عرفانی ھم دارد. اگر حق وجود نداشته باشد چي

 را به سمت تکامل خودش طی خواھد کرد.گرفت، ممکن است انرژيش عوض بشود ولی ديگر ھيچوقت "نيست" مطلق نخواھد شد. بنابراين مسيری

 می کند. آنھا ھم با کھکشان نزديک بودند و کھکشان چيزی بود کهنگاه شما به ھستی، نگاھی را که عرفا و اھل تصوف ايرانی در قرون وسطی به آن داشتند تداعی

ر داريد؟آنھا را ھم به دنيای ديگری می برد. شما تا چه حد تحت تاثير افکار عرفای قديم خودمان قرا

 سنتی، آنطورکه موالنا گفته يا به فرض ديگران مطرح کردند بودم. من دنبالمن شايد از سن بيست سالگی بود که با اصول معنويت آشنا شدم. نمی توانم بگويم در پی عرفان

شناخت عرفانی بودم ، نه اسمش را عرفان نمی توانيم بگذاريم، بگوييم معنويت.

ياقت شاگردی ايشان نمی دانم و اصال مقام شاگردی در سلوک، دراز سن بيست سالگی موقعيتی شد که به حضور استاد بسيار بزرگی رسيدم و خودم را ھم اصال در ل

رفتم و چيزھايی که در توانم بود، سعی کردم انجام بدھم. چون بی نھايتخدمت چنين شخصيتی خيلی باالتر از اين چيزھاست. اما بھرحال من خوشبختانه يک چيزھايی ياد گ
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باال، در آخرين مرحله قضاوت در ايران بود و در عين حال يکبی نھايت سخت است. ايشان يک فيلسوف بسيار بزرگ، در عين حال يک قاضی در سطح بسيار بسيار 

موسيقی دان فوق العاده.

ن را به يک دنيايی می برد که بايد خودتان تجربه کنيد. در واقع يک مقدارمن نظير ايشان را در دنيا نديدم. تنبوری که ايشان می زدند يک چيز عجيب و غريب بود. انسا

زيادی نشاط فکری من، تفکرات من از دانشگاه معنوی اين استاد گرفته شده است.

ان در کارھای معماری داريد؟شما آرشيتکت (معمار) ھم ھستيد. چه طرحھايی برای بکار گرفتن يافته ھا و الھام ھای ھنری ت

اق با طراح شھرسازی دوحه که استراليايی بود آشنا شدم. او به من گفتمن برای مثال چند سال پيش به دوحه دعوت شدم. شبی در دانشگاه آمريکايی آن شھر بر حسب اتف

ه ايد با مردمی با يک مذھب ديگر مثل اسالم و اين نمی تواند دوامراجع به اين شھرسازی چه فکر می کنی؟ گفتم من فکر می کنم شما الس وگاس را وسط کويری گذاشت

داشته باشد.

 دارد و اينھا را بصورت ساختمان پياده کنيد. بعدا من ساختمانھا و مجسمهگفت چه پيشنھادی داری. گفتم چرا شما دنبال سمبل ھا نمی رويد. سمبل ھايی که در اسالم ريشه

ھای بزرگی با کلمه حق طراحی کرده م که شما در اين نمايشگاه می بينيد.

مخاطب شما کيست؟ با اين کارھا می خواھيد با کدام دسته از افراد ارتباط بگيريد ؟

نتظار ندارم ميليونھا آدم دنيا بيايند بگويند به به عجب کاری بوده و چقدر ھم قابلھر کسی که ھنری و عالقه ای دارد، بايد وظيفه خود بداند، آن را با ديگران تقسيم کند. من ا

قدر که شما نگاه می کنيد و می بينيد که افرادی به خودشان زحمت می دھندفھم و درک است. اصال اينجور نيست. اما در البال کسانی ھستند که که اين را می فھمند و ھمين 

و به اين نمايشگاه می آيند و سوال می کنند و می پرسند، اين برای من بسيار با ارزش است.

ار بگذاريم که اين ھمه اختالف را بوجود آورده اند. بياييم ھمديگر را دوستچون من می گويم ما ھمه يکی ھستيم. از يک جا ھستيم. يعنی رنگ را بريزيم دور، اديان را کن

ين لباس تن را دربياوريم و برويم جای ديگر. حاال اينکه اين جای ديگر کجاست بحثداشته باشيم. بياييم بدانيم ھمه با ھم ھمراھيم. زمان ما بسيار بسيار محدود است و بايد ا

ديگری است.

ا می بينم، در وھله اول برای من تصوير ملموس و شناخته ای نيست.وقتی من بعنوان يک بيننده معمولی به کارھای شما نگاه می کنم و مجموعه ای از رنگ و حجم ر

فکر می کنيد بايد چه راھی پيدا کنم که بتوانم به عمق کارھای شما دست پيدا کنم؟

ما زمانی که در تونل زمان حرکت می کنيم، ھر روز، ھر شب، ھررنگ با احساس آدمھا کار دارد و اين احساس دارای مراحل مختلف است. خلق و خوی مختلف است. 

توانيم آنھا را ضبط کنيم، ديگران ھم با تجربه شخصی که دارند می تواننددقيقه دارای احساسات مختلف ھستيم و اين احساسھا ھر کدام دارای رنگ و بويی ھستند و اگر ب

احساسی مشابه پيدا کنند و با ما شريک شوند.

 کجای کارھای شما قرار دارد؟می گوييد درمرکز تفکر ھنری شما حق يا جوھر ھستی قرار گرفته، بعنوان يک ايرانی، ايران در

واقعا با يک ديدگاه جھانی نگاه کنيم. شما نمی توانيد يک ھنرمند را در يکبه عنوان يک ايرانی، در تمام وجودم خون يک ايرانی ھست. و من فکر می کنم ما بايد به ھنر 

ا می تواند يک ھنر جھانی ارائه دھد و با تمام مردم دنيا تماس برقرار کند.ابعادی بگذاريد وبگوييد متعلق به فالن قسمت است. او ممکن است در آنجا بدنيا آمده باشد ام

می کنم در اين دھکده جھانی و با دانستن چنين عظمتی در اطرافمان کهاالن زمانی است که ما در دنيايی زندگی می کنيم که به آن "دھکده جھانی" می گويند. من فکر 

 است، وطن ماست.خداوند، پرودگار خلق کرده بايد جھانی تر فکر کنيم. فکر کنيم دنيا و ھستی که در اطراف ما
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